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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
Simon Zsolttal, a Magyar Fórum elnökével készített interjút a liberális Denník N, amelyben kitértek a 

magyar kormánypártra is. Simon a szlovákiai politikai helyzettel kapcsolatban elmondta, a következő választásokra 
nem úgy tekintenek, hogy lesz-e a magyaroknak képviseletük a parlamentben, hanem úgy, hogy visszatér-e a maffia 
kormány vagy sem. A volt földművelésügyi miniszter úgy véli, a szlovákiai magyar politikában akkor sem lesz egység, 
ha az MKP összefogna a Most-Híddal, hiszen más pártok is léteznek, akik harcolni fognak a magyar választókért. Az 
újságíró feltette a kérdést, hogy nem tartja-e a Fideszt ugyanolyan problematikus pártnak, mint a Smert (volt szlovák 
kormánypárt). Az interjúalany válaszában elmondta, hogy a Covid is megmutatta, hogy amikor lezárják a határokat, 
a magyar kormány is úgy tekint a szlovákiai magyarokra, mint egy idegen állam állampolgáraira. Ebből is adódik, 
hogy a szlovák kormány és parlament döntései a „dél-szlovákiai állampolgárokat” illetően százszor fontosabbak. „Mi 
itt itthon vagyunk és azt szeretnénk, hogy a régiók, ahol élünk, Szlovákia teljesértékű részei legyenek, és ugyanolyan 
támogatásban részesüljenek, mint az ország többi része. [...] Ami a magyar kormányt illeti, elfogadjuk azt, legyen az 
bármelyik kormány, mivel nincs rá hatásunk. A Magyar Fórum azonban nehezen tudja elfogadni a szólásszabadság 
vagy a helyi önkormányzat autonómiájának korlátozását” – közölte Simon, aki szerint néhány dologgal, amit a 
magyar kormány tesz, nem tudnak azonosulni és nem tudják támogatni sem. 

Denník N: Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon: Maďarské strany by sa nemali spájať s členmi mafiánskej vlády – 
Denník N  
2021.február 26., Zoltán Szalay (online) 

 
Európában természetes, ha az államok támogatják a saját nemzetükhöz tartozók oktatását és kultúráját, 

tekintet nélkül a határokra. De ezt a támogatást nem szabad egy adott politikai reprezentáció lojalitásától függővé 
tenni és nem szabadna, hogy a hatalom megtartásának eszközévé váljon. A kisebbségek túszokká válnak abban a 
sémában, amelyben a magyar kormány évente több millió eurót önt a szomszédos országokba. Az Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök felfogása szerinti támogatási rendszer az embereket hűséges etnikai magyarokra – akik 
méltók a segítségre – és a nemzetiségük elárulóira osztja. Ebben a sémában jó magyarnak lenni Orbán illiberális 
demokráciájával való rokonszenvet jelent. Orbán a Fidesz hangján megszólaló médiákkal már hosszú ideje hozza 
létre a „virtuális Nagy-Magyarországot”. A magasabb cél érdekében Orbán ellenségeit támadják a kormányára 
irányuló kritika jele nélkül. Az országokban, ahol a kettős állampolgárság ezt lehetővé teszi, Orbán úgy tekint a 
magyarokra, mint a Fidesz jövőbeli szavazóira. Érdemes megjegyezni, hogy Orbán szlovákiai hadjáratát segítették 
Vladimír Meciar és Robert Fico nacionalista hangolású kormányai is. A magyar kisebbség sebezhetősége az olyan 
politikusokkal szemben, mint Orbán, éppen azokon a helyeken jön létre, ahol irredentizmusnak tekintik az igényt a 
kétnyelvű utcanévtáblákra és a helységekre, és ahol a magyar nyelvű oktatás szükségletére úgy tekintenek, mint a 
hajlandóság hiányára az államnyelven beszélni. Számos magyar tehetséggondozó és hagyományőrző szervezet 
Orbán segítsége nélkül megszűnne. Az elégedett kisebbségek a demokrácia és a stabilitás nélkülözhetetlen részei. A 
magyar kisebbség kellene, hogy rendelkezzen egy Orbán nélküli alternatívával. Egy érzéssel, hogy létezik egy őket 
látó és halló politikai reprezentáció. 

SME: Ako si Viktor Orbán kupuje Visegrád  
2021.február 26., Beata Balogová (online) 

 
A liberális SME a szlovákiai, romániai, szlovéniai, horvátországi és szerbiai újságírók együttműködéséből 

született, a határon túli magyarok Budapestről történő finanszírozását összefoglaló cikket közölt, amit az 
Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) támogatott. A Gombaszögi Tábort – amelyet Orosz Örs, az Összefogás 
alelnöke vezet – az Orbán-kormány nagyvonalúan támogatja. A tábor megrendezésére és telkek vásárlására több 
mint 250 millió forintot küldött. Orosz azonban elutasítja, hogy a tábort politikai kampányokra használnák fel és azt 
is, hogy ott a politikusok egy konkrét pártra való szavazásra buzdítanának. A fesztiválon megtartott politikai vitákon 
szerinte mind az MKP, mind a Most-Híd képiviselői felszólaltak. A Gombaszögi Tábor csak az egyike a dél-szlovákiai 
magyarok társadalmi tevékenységei közül, amelyeket a magyar kormány pénzügyileg támogat és amelyek fölött ott 
lebeg a kérdőjel, hogy meddig tart a kultúra és hol kezdődik már a politika. A leglátványosabb szervezet, amely 
összeköti a Magyarországról érkező pénzeket, a Bethlen Gábor Alapítvány. A legnagyobb olyan szervezetek közé 
tartozik, amelyek a szlovákiai magyarok számára érkező pénzeket osztják szét. A SME tudomására jutott adatok 
szerint az alapítvány a 2011-es létrejötte óta Szlovákiára vonatkozóan legkevesebb 144 millió eurós támogatást 
kapott. A támogatások számos területre irányulnak: ilyen a kultúra, az oktatás, a magyar kisebbségi média, a 
labdarúgó klubok, az egyház, de a magánvállalatok is. Ezen szervezetek közül számosan össze vannak kötve az 
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Összefogás és az MKP politikusaival. Petőcz Kálmán politológus – aki független szakértőként együttműködött a 
Most-Híddal és a szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke – szerint az rendben van, ha a magyar kormány támogatja a 
szlovákiai magyar kisebbséget. Szerinte a problémát az jelenti, ha a magyar kormány azokat a szereplőket részesíti 
előnyben a támogatások odaítélésénél, akiket ideológiai alapon választ ki és így fokozatosan építi a befolyását  
Szlovákiában. „A magyar kormány természetellenesen beavatkozik a dél-szlovákiai folyamatokba. A szlovák 
kormány azonban ezzel kapcsolatban semmit sem tesz” – közölte Petőcz. A cikk több példa mellett a Csemadokot 
hozta fel, mint egy olyan szervezetet, ahová az Orbán-kormánytól folynak a pénzek olyan emberekhez, akik közel 
állnak hozzá. A Csemadok a szlovákiai magyarok legnagyobb kulturális szervezete és az alapszabályzat szerint nem 
szabadna közvetlenül belefolynia a politikába. A szervezet élén azonban Bárdos Gyula, az MKP politikusa áll, és a 
Csemadok a vezetése alatt 2016-ban megjelent az MKP kampányában, 2019-ben pedig a Csemadok emberei 
aláírásokat gyűjtöttek az Összefogás párt megalapítására. Bárdos a SME megkeresésére nem reagált. A cikk ezt 
követően kitért a sportra is: Dunaszerdahelyen a foci meccseken nem csak a himnuszból lehet érezni a politikát, 
hanem az olyan helyzetekből is, amikor a mérkőzés alatt aláírásokat gyűjtöttek az Összefogás alapítására, vagy 
amikor a választási kampány idején elhangzott ennek a pártnak a választási dala. A dunaszerdahelyi egykori kis 
hanyatló labdarúgó klub fejlődése mögött is magyarországi pénzeket lehet látni. Csak a DAC Academy létrejöttéhez 
a magyar labdarúgó szövetség több mint 6,5 millió euróval járult hozzá. A DAC Dunaszerdahely mögött Orbán régi 
barátja, Világi Oszkár „szlovák oligarcha” áll. Világi elutasítja, hogy Orbán és a Bethlen Gábor Alapítvány a DAC-on 
keresztül beavatkozna a dél-szlovákiai politikai kampányokba. A cikk ezután a Szabad Újság hetilap esetével 
foglalkozott, amely 2016 áprilisában egy fekete címlappal és „0 FT – újabb szög a felvidéki magyar értelmiség 
korporsójába” címmel jelent meg. Arra utaltak ezzel, hogy a hetilap nem kapott támogatást Magyarországról és ez a 
végét jelentette. A lap addig az MKP-t támogatta, amely azonban 2016-ban nem került be a parlamentbe. A 
szerkesztőség az utolsó lapszámban leírta, hogy a magyar kormány már a múltban is attól tette függővé a pénzeket, 
hogy a Magyar Közösség Pártja bejut-e a parlamentbe. A régió személyiségei abban egyetértenek, hogy a dél-
szlovákiai magyarok azért is fogadják el Orbán Viktor kormányának pénzét, mert a szlovák kormány gyakran 
megfeledkezik róluk. 

SME: Zaplatil politikom, novinárom aj futbalistom. Ako si Orbán na Slovensku buduje vplyv 
2021.február 26., Roman Cuprik (online) 

 
Az N1info.com beszámolt arról, hogy a magyar kormány kiterjeszti befolyását a Vajdaságban, az ottani 

magyar sajtóra, sportra és egyházi beruházásokra az elmúlt évtizedben összesen 70 millió eurót adtak. A szerb 
hírportál felsorolta a megvalósult nagyobb beruházásokat, kiemelve, hogy egyes vajdasági magyar lapoknak 
ingatlanszerzéseikhez is hozzájárultak. 2011-2019 között a magyar adófizetőknek 12 millió euróba került a vajdasági 
magyar sajtó – derül ki a CINS felméréséből. A Pannon RTV a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül jutott a jelentős 
támogatáshoz. 

N1info.com: CINS: Orban donacijama širi uticaj u Vojvodini  
2021.február 26. (online) 

 
Az ukrán oktatási törvény már elfogadható Magyarország számára, amely készen áll megvitatni 

Ukrajnával, hogyan lehet annak normáit megvalósítani a magyar nemzeti kisebbség érdekeinek megfelelő módon – 
közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a hvg.hu-nak adott interjúban. Kifejtette, hogy Kijev a jogszabályt 
bemutatta a Velencei Bizottságnak, melynek javaslataival egyetértett és azokat végrehajtotta, többek között az 
átmeneti időszak 2023-ig való meghosszabbítására vonatkozóan. Ezzel időt nyert arra, hogy olyan megoldást 
találjanak, amely mindkét felet kielégíti, és ennek érdekében Kuleba megállapodott Szijjártó Péterrel az oktatási 
munkacsoport létrehozásában. Ennek keretében a két ország illetékes minisztériumai által biztosított szakértők 
párbeszédet folytathatnak, illetve a két külügyminisztérium is képviseltetheti magát. A külügyminiszter 
hangsúlyozta, annak ellenére, hogy Moszkva és Budapest között szoros kapcsolat alakult ki, nem látja jelét annak, 
hogy Oroszország befolyásolná a magyar döntéseket. 

A Day.kyiv.ua által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 
Deny: Кулеба: Угорщина вже приймає український закон про освіту в його нинішній формі 
2021.február 25. (online) 

 
Az ukrán külügyminiszter a hvg.hu-nak adott interjúban kifejtette, Magyarország az ukrán oktatási 

törvényt már elfogadhatónak tartja jelen formájában, illetve hajlandó annak megvalósításáról tárgyalni. A 
tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a Szijjártó Péterrel tartott legutóbbi találkozón megállapodtak az oktatási 
munkacsoport megalakításában. Kuleba kiemelte, semmi sem fenyegeti a magyar kisebbség identitását, illetve 
nyelvhasználati jogát. A kárpátaljai magyarokkal szembeni fenyegetéseket, amelyek Szijjártó ukrajnai látogatása 
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előtt történtek, olcsó provokációnak nevezte, amelynek semmi köze sincs a valósághoz. Ukrajna jogállam, amelyben 
kizárt bizonyos csoportok kollektív felelőssége. Senki sem menthető fel a jogállami vizsgálatok alól – szögezte le a 
külügyminisztérium feje. 

Zerkalo Nyegyeli: Образовательный закон - Венгрия принимает документ в его нынешнем виде - новости 
Украины  
2021.február 25. (online) 

 
A szlovák állampolgárok tíz év után ismét felvehetik majd egy másik ország állampolgárságát anélkül, hogy 

automatikusan elveszítenék a szlovákot. Van azonban egy feltétele: a kormányzati javaslat csak a másik országban 
való öt éves legális tartózkodás után tenné lehetővé a kettős állampolgárságot. Éppen ez akadályozná meg, hogy 
Magyarország állampolgárságot adjon azoknak a szlovákiai magyaroknak, akik nem rendelkeznek lakhellyel 
Magyarországon. Azt majd a Szlovák Nemzeti Tanács szavazása dönti el, hogy valóban módosul-e az 
állampolgársági törvény, de már most is világos, hogy egy ilyen jogszabály nem biztos, hogy az összes kormánypárti 
képviselő szavazatát megkapja. Ondrej Dostál (SaS párt) képviselő közölte, hogy törekedni fog arra, hogy ez a 
törvényjavaslat módosuljon a parlamentben, mivel ebben a formájában helytelennek és alkotmányellenesnek tartja. 
„Azt gondolom, hogy az alkotmányban nem szerepel semmilyen öt éves határidő, az alkotmány szerint senki sem 
fosztható meg az állampolgárságától az akarata ellenére” – közölte. A törvénymódosítás részét képezi a szlovák 
állampolgárság felvételének egyszerűsítése is a szlovák származású személyekre vonatkozóan, ami éppen arra a 
magyar törvényre emlékeztet, amely ellen életbe lépett Fico (volt szlovák miniszterelnök) rendelkezése 2010-ben. 
Míg a szlovák kormány a kettős állampolgárság megszerzését öt éves tartózkodáshoz köti, a szlovák állampolgárság 
odaítélésénél kivételt adna. A szlovák állampolgárság megszerzéséhez jelenleg legalább nyolc évig tartó, állandó 
lakhelyre való bejelentkezés szükséges. A módosítás értelmében ezt a feltételt nem kellene teljesíteniük azoknak, 
akiknek az elődjei csehszlovák állampolgárnak születtek a mai Szlovákia területén, nekik elég lenne egy bejelentett 
tartózkodás Szlovákiában. A javaslatot a magyar pártok is kritizálják. Az MKP szerint a kormány javaslata nem 
jelentmegoldást a magyar közösség szempontjából. Az új szabályozást a Most-Híd is alkotmányellenesnek tartja, bár 
a párt az előző választási időszakban nem támogatta az eredeti állapothoz való visszatérést. Ezt akkor azzal 
indokolták, hogy az nem szerepelt a kormány programnyilatkozatában. Az Összefogás szerint egy ilyen megoldás 
ráadásul egy lépés hátrafelé, és a magyarellenes politika jelének tekintik. A javaslat nem tetszik Gyimesi Györgynek 
(OLaNO párt) sem, aki a legnagyobb koalíciós pártban a kisebbségi kérdéssel foglalkozik. 

Denník N: Matovič nepoteší Orbána. Vláda neumožní prijať maďarské občianstvo bez pobytu v Maďarsku – Denník 
N  
2021.február 24., Zoltán Szalay (online) 

 
Az oktatási kérdésekkel foglalkozó ukrán-magyar bizottság először tart ülést Kijevben annak érdekében, 

hogy megvitassa az oktatási törvény végrehajtását – közölte Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete. 
Hozzátette, konstruktív megbeszélésre számít a magyar delegációval. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán 
Viktor találkozója előkészítésének egyik feltétele volt ezen bizottság működése. Megalakításáról Szijjártó Péter 
legutóbbi ukrajnai látogatása alatt született meg a döntés.  

Korrespondent: Украина и Венгрия впервые обсудят закон об образовании - Korrespondent.net 
2021.február 24., Szofija Brovcsenko (online) 

 
A Tanjug hírügynökség Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét idézte, aki a Szerbiába irányuló magyarországi 

beruházásokról beszélve elmondta, hogy „lassan látszanak a térség politikai konszolidálására irányuló több évtizedes 
törekvések gyümölcsei”. Pásztor kiemelte, hogy elsősorban a Vajdaságban, de Szerbia más területein is közel 50 
magyar cég fog fejleszteni, a fejlesztésekhez a magyar állam 50 millió eurónyi támogatással járul hozzá, azaz több 
mint 100 milliós fejlesztési ciklus indulhat el a közeljövőben. A politikus szerint a beruházások a munkahely-teremtés 
miatt igazán fontosak. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Pastor: Investicioni ciklus od 100 milona evra iz Mađarske  
2021.február 23. (online) 

 
Dobrev Klára, az Európai Parlament alelnöke, Gyurcsány Ferenc egykori baloldali miniszterelnök felesége az 

EP ülésén azt mondta, hogy „most átadom a szót Hajsel úrnak, aki Bratislavából jelentkezik”. A Fidesz két EP 
képviselője és az Origo.hu egy hosszú cikkben felháborodott azon, hogy Dobrev megengedte magának, hogy 
magyarul „Bratislavát” mondott Pozsony helyett. „Nincs mit csodálkozni azon, hogy a kommunista családban felnőtt 
Dobrev számára a magyar nép érzései nem sokat jelentenek. Mindenkinek tetszelegni akar, csak a magyaroknak 
nem. Igen, Pozsony most Szlovákia fővárosa, de ezer évig Magyarország része volt, Mohács után magyar királyokat 
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koronáztak ott, Magyarország fővárosa volt, s ma is sok nemzettársunk él ott. Nem tudom Dobrev milyen 
nemzetiséghez sorolja magát, de magyar körökben ezt a várost Pozsonynak nevezik” – fejezte be a „nacionalista 
szóáradatát” Hidvéghi Balázs. Ennek kapcsán az Aktuality.sk cikkének szerzője feltette a kérdést, hogy „meddig 
akarnak még a múltban élni”? Hihetetlen és nem helyénvaló, hogy „Bratislava” kiejtése az Európai Parlamentben 
ekkora nacionalista indulatokat keltsen. Meg kell békülni azzal, hogy „Bratislava” már nem Magyarország része és az 
EP éppen az a hely, ahol egy magyar képviselőnek sem kell szégyellnie magát azért, mert a jelenlegi nevén nevezi a 
várost. „Bratislava a jelen, Pozsony a múlté” – szögezte le a szerző. 

Aktuality.sk: Týždeň vo svetových médiách: Bratislava je Pozsony, tvrdia stále Maďari – Správy  
2021.február 20., Zolo Mikes (online) 

 
Ravasz Ábel írásában az Aktuality.sk hírportálon korábban megjelent, Pozsony magyar nyelvű használatáról 

és Dobrev Kláráról szóló cikkre reagált. A szerző kiemelte, hogy a magyarok évszázadok óta Pozsonynak hívják a 
várost. Teljesen természetes, hogy a nemzetiségek többségének saját elnevezése van Szlovákia fővárosa számára. A 
szlovákok eredetileg Presporoknak nevezték, később eresztett gyökeret a „Bratislava” elnevezés. A zsidók 
Preshborikot részesítették előnyben, a horvátok Pozunt, a németek pedig Pressburgot. Az is teljesen természetes, 
hogy az emberek a saját nyelvükön nevezik el azokat a helyeket, amelyeket jól ismernek. Ezt a szlovák nyelv is így 
teszi: Bécstől (Vieden) kezdve Szegeden (Segedín) át Velencéig (Benátky) és Genováig (Janov). Ez az, amit látszólag 
egyáltalán nem vett észre Zolo Mikes, az Aktuality.sk erről szóló korábbi cikkének szerzője. Ravasz meg van arról 
győződve, hogy annak a cikknek eredetileg teljesen másról kellett volna szólnia: arról, hogy a Fidesz élesen 
rátámadott Dobrev Klára EP képviselőre – aki nem utolsó sorban Orbán Viktor fő kihívója a következő választásokon 
– amiért az Európai Parlamentben „Bratislavát” mondott Pozsony helyett. Ez egy művileg létrehozott vita, amelyben 
a Fidesz arra próbál rámutatni, hogy Dobrev nem elég jó magyar. Zolo Mikes érve, miszerint „Bratislava a jelen, 
Pozsony a múlté”, ugyanolyan nacionalizmustól bűzlik, mint amit a cikkében kritizál. Nem ismerek ugyanis olyan 
magyart, aki ne Pozsonynak nevezné Pozsonyt – hangsúlyozta Ravasz. Ez nem az irredentizmus jele, sem 
provokáció. Pozsony a magyarok számára ugyanúgy Pozsony marad, ahogyan egy szlovák sem készül gyorsan a 
Wien elnevezés használatára a szlovák Vieden helyet. Parafrazálva Mikest: meg kell azzal békülni, hogy Bratislava 
Pozsony is, és mindig is az marad. 

Aktuality.sk: Pozsony patrí aj do súčasnosti  
2021.február 20., Ravasz Ábel (online) 

 
Az Rtvslo.si dr. Petra Rotert, a Ljubljanai Egyetem kisebbségi jogokkal foglalkozó szakértőjét idézte, aki 

elmondta, Szlovéniának megvannak az intézményei, melyekből kisebb változtatásokkal méltó módon lehetne 
kezelni a sokszínűséget, a magyar, az olasz és a roma kisebbség ügyeit, van kulturális minisztérium, ám meglátása 
szerint nincs politikai akarat ezen sokszínűség kezelésére. 

Rtvslo.si: Manjšine - zgodba o noju, ki tišči glavo v pesek - RTVSLO.si  
2021.február 20. (online) 

 
Az Adevarul arról közölt hírt, hogy Szijjártó Péter Bukarestbe érkezett és megbeszéléseket folytatott 

Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel. Kiemelték, hogy a felek gazdasági együttműködésről egyeztettek, a két 
ország járványkezeléséről, továbbá Aurescu arra kérte tárgyalópartnerét, hogy biztosítsák Magyarországon az ott élő 
románok jogait, különösen az oktatásban. A cikkben a román külügyminisztérium sajtóközleményét ismertették, 
amely kitért rá, hogy a felek a Gazdasági Vegyesbizottság új ülésének és egy Román-Magyar Kereskedelmi Kamara 
létrehozatalának szükségességéről is beszéltek. Üdvözölték az új autópálya-összeköttetések meglétét és újabbak 
létesítését, valamint a román fél hangsúlyozta a Kisebbségi Vegyesbizottság protokollumának aláírását – írták. Az 
erdélyi gazdaságfejlesztési programra is kitértek és Bogdan Aurescu emlékeztette tárgyalópartnerét, hogy tavaly 
májusban egy nemzetközi egyezmény megkötésében állapodtak meg a témában. 

A hírről a Hotnews hírügynökség is beszámolt.  
Adevărul.ro: Ministrul de Externe al Ungariei vine în vizită la Bucureşti. Cu cine se va întâlni Péter Szijjártó  
2021.február 18. (online) 

 
Szijjártó Péter külügyminiszter az MTI szerint megegyezett a román kormány minisztereivel abban, hogy 

2024-ig kiépítik a Magyarország és Románia közötti harmadik autópálya összeköttetést. A megállapodás részét 
képezi az is, hogy megnyitnak több magyar-román határátkelőhelyet is, amelyek ugyan léteznek, de nincs 
engedélyük a működésre. „A magyar-szlovák és a magyar-szerb kapcsolatok annak a példái, hogyan lehet 
felhasználni a közös gyakorlati sikereket a kölcsönös bizalom megerősítésére, amely alapján aztán meg lehet vitatni 
a kisebbségi közösségek jogait érintő érzékeny kérdéseket is” – hangsúlyozta Szijjártó.  
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e.dennikn.sk: Doležal opravil chybu v Sulíkovom kilečku, aby sa mohli naplno posielať pokuty za jazdu bez známky – 
Denník E  
2021.február 18., Daniela Krajanová (online) 

 
A Mirotvorec felvette listájára Várhelyi Olivér uniós szomszédságpolitikai és bővítési biztost az „Ukrajna 

ellenségei” listára, február 18-án azonban már nem volt elérhető a róla szóló bejegyzés – számolt be a Jevropejszkaja 
Pravda. A portál „a szuverén Ukrajna államügyeibe való beavatkozás", „a kárpátaljai szeparatizmus támogatását 
célzó akciók" és „Ukrajna elleni propaganda tevékenységekben való részvétel" miatt vette fel az uniós biztos nevét az 
adatbázisába. A magyar média február 16-án szintén hírt adott arról, hogy Várhelyi feltűnt a Mirotvorec oldalán. 

Unian hírügynökség: Миротворець - єврокомісара від Угорщини внесли на сайт, а потім видалили — 
Новини Україна — УНІАН  
2021.február 18.(online) 

 
A kárpátaljai Szürte településen az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek az ukrán himnusz egyik passzusát 

festették fel a házak falaira: „Senkinek nem engedjük meg, hogy a szülőföldünkön uralkodjon” – számolt be az 
esetről Facebook-oldalán Dmitro Tuzsanszkij újságíró. „Figyeljék meg a szándék alattomosságát: egyrészt az ukrán 
himnuszt és annak egy igencsak érzelmes részét használták, másrészt, az idézetet titokban vitték fel egy olyan vidék 
házainak homlokzatán, ahol a közelmúltban a magyar himnusz miatt robbant ki botrány” – írta Tuzsanszkij közösségi 
oldalán. A helyi lakosság és az újságíró az esetet provokációnak minősítik. „A kétoldalú kapcsolatok jelenlegi 
helyzetében különösen fontos megtalálni és megbüntetni azokat, akik megszervezik és véghezviszik ezeket a 
provokációkat” – hangsúlyozta Tuzsanszkij.  

Korrespondent: Провокация на Закарпатье: на стенах домов появились строчки гимна Украины - 
Korrespondent.net  
2021. február 17., Olga Janyivi (online) 

 
Ismeretlen tettesek az ukrán himnusz szavait festették fel a házak homlokzatára a kárpátaljai Szürte 

településen, ahol tavaly a helyi képviselők az eskütétel során elénekelték a magyar himnuszt – közölte a Strana.ua. 
Ez nem az első eset, amikor hasonló graffitiket használnak a magyar településeken. „Senkinek nem engedjük meg, 
hogy a szülőföldünkön uralkodjon” – fenyegettek ukrán nyelven a vandálok. Dmitro Tuzsanszkij újságíró, aki 
beszámolt az esetről, úgy véli, a himnusz szavait provokatív céllal írták a falakra, de tekintettel a provokációra adott 
reakcióra, „a magyarok és ukránok ehhez egyre kritikusabban viszonyulnak”.  

Lenta hírügynökség: На Украине пригрозили венграм: Украина: Бывший СССР: Lenta.ru  
2021. február 17., Пётр Лавренин (online) 

 
A SME Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) véleménycikkét közölte a visegrádi együttműködésről. A 

külügyminiszter cikkében biztosított arról, hogy nem tartozik azon személyek közé, akik azt szeretnék, hogy 
Szlovákia hagyja ott a V4-et. Ez nem reális, ugyanis nem biztos, hogy holnap is az lesz a V4, mint ami ma, és a 
visegrádi együttműködésnek a szlovák politikában erős a támogatottsága. A V4-et nem csupán az Európai Unió 
keretén belüli életén keresztül kell látni, hiszen az létezik azon kívül is és megvan az értéke, amit főleg a kultúra és az 
infrastruktúra területén az eddigieknél is jobban kellene fejleszteni. Ami a V4 EU-n belüli irányultságát illeti, Korcok 
álláspontja teljes mértékben azonos azzal, amit a szlovák koalíciós kormány a programnyilatkozatba írt: „A V4-et a 
regionális együttműködés fontos formájának tartjuk, ezért Szlovákia annak aktív tagja marad”. Szlovákia 
tevékenységének fő kritériuma azonban az ország érdekeinek támogatása lesz, és az, hogy a V4 hozzájáruljon a 
közös megoldásokhoz az EU keretén belül. Korcok megemlítette, hogy olyan üzeneteket kap, melyek szerint 
kétségbe vonja a visegrádi együttműködést, pedig csak azt teszi, amit Szlovákia szomszédjai, akik logikusan mindig 
úgy használják a V4-et, hogy az megerősítse az ő nemzeti pozícióikat. Ha ezt Szlovákia teszi, akkor azon hirtelen 
csodálkoznak a partnerei, és számosan belföldön is. A partnereket meg lehet érteni, hiszen ezt szokták meg 
Szlovákiától, és az elmúlt években szemmel láthatóan ebben szerepet játszik az feltételezés is, hogy Szlovákiának a 
legkisebb országként van a legnagyobb szüksége a V4-re. Mindeközben Prágában, Varsóban vagy Budapesten senki 
sem hív össze sajtótájékoztatókat és nem is beszél a V4 árulásáról annak ellenére sem, hogy a csoportosulásnak nincs 
közös álláspontja a Nord Stream 2 gázvezetékről, mivel arra Prága másképp tekint, mint Szlovákia és Varsó. 
Ugyanúgy nem rendelkezik a V4 közös állásponttal Ukrajnát illetően, mivel annak kisebbségi politikáját Budapest 
nyíltan kritizálja és blokkolja az országot a NATO-ban. Nem jó választás, ha a V4 politikai tömbként lép fel az EU-ban. 
Eljöhet ugyanis az idő, hogy így kezdenek el viselkedni a balti államok, a Benelux államok, a déliek vagy az északiak, 
akiknek szintén megvannak a regionális csoportosulásaik, azonban nem alkotnak ezekről olyan profilt az EU-ban 
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mint a V4-ek. A szlovák külügyminiszter szerint a szlovák érdekeket jobban lehet védelmezni az EU keretén belül 
annak minden hibájával együtt, mint ha bezárkóznánk Közép-Európába.  

SME: Aký je slovenský záujem vo Visegráde? - Komentáre SME  
2021. február 15., Ivan Korcok (online) 

 
Az EU-Ukrajna Társulási Tanács ülésén Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és 

szomszédságpolitikáért felelős biztosa arra szólított fel, foglalják be a közös nyilatkozatba, hogy Ukrajnában 
elnyomják a nemzeti kisebbségeket, továbbá azt követelte, hogy Kijev állítsa le a Mirotvorec honlapját – számolt be 
az Unian hírügynökség a Jevropejszkaja Pravda nyomán. Az újságírók szerint Várhelyi javaslataival az ülés utolsó 
pillanataiban állt elő, ami ellentmond az uniós szokásoknak, az európai biztos azonban kategorikusan követelte 
ezeket figyelembevételét, azzal érvelve, hogy javaslatai kritikusan fontosak. Várhelyi elképzelése szerint, kötelezni 
kellene Kijevet, hogy „kivizsgálja”, avagy „üldözze” azon személyeket Ukrajnában, akik jogellenes cselekményeket 
követnek el az Európai Parlament tagjaival szemben, továbbá, hogy „hozza nyilvánosságra azok személyes 
adataikat”. Az újságírók szerint az uniós biztos felettébb agresszív volt, de amikor a Mirotvorecre terelődött a 
tárgyalás, inkorrektsége túllépett minden határt. A találkozó ukrán résztvevői később azt nyilatkozták, hogy Várhelyi 
azzal érvelt, hogy Ukrajnában a magyar kisebbség tagjait „megalázzák”, sőt „megsemmisítik”. Denisz Smigal ukrán 
miniszterelnök az újságírók beszámolója szerint elutasította Várhelyi ultimátumát, miszerint a csúcstalálkozó közös 
nyilatkozatában szerepeljen az tézis, hogy Kijev el kell elismernie az ukrajnai kisebbségek üldözését. Josep Borrell, az 
EU külügyi főképviselője pedig ragaszkodott ahhoz, hogy a felek kompromisszumot találjanak.  

Unian hírügynökség: Угорський єврокомісар вимагав від України закрити "Миротворець" - Європейська 
правда — Новини Україна — УНІАН  
2021.febuár 15. (online) 

 
Várhelyi Olivér, az Európai Unió európai szomszédságpolitikáért és bővítési tárgyalásokért felelős biztosa 

február 11-én közölte, az Európai Unió abbéli véleményének adott hangot, hogy Ukrajnának biztosítania kell a 
nemzeti kisebbségek jogait, párbeszédet folytatva azok képviselőivel. Ez a nemzeti kisebbségekről szóló törvény 
elfogadására is vonatkozik, amelynek kidolgozása még folyamatban van, de elfogadását várja az EU, illetve, hogy a 
törvény rendezze a korábban elfogadott nyelvi és oktatási törvény által nyitva hagyott kérdéseket – tette hozzá az 
uniós biztos az EU-Ukrajna Társulási Tanács brüsszeli 7. ülését követő sajtótájékoztatón. Rámutatott arra is, hogy az 
Európai Unió elvárja, hogy az ukrán hatóságok elhárítják a nemzeti kisebbségek irányában fellépő fenyegetéseket.  

Korrespondent: ЕС призвал Киев обеспечить права нацменшинств - Korrespondent.net  
2021.feburár 12., Raszenko Jelena (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy George Simion szerint Románia is úgy kellene támogassa a 

focit, ahogy a magyar kormány teszi Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában. Az AUR nevű párt társelnöke arról 
beszélt, hogy követi a magyarok erdélyi befektetéseit, egyesek pedig kifejezetten aggasztják, mivel Románia nem 
tud kellőképp reagálni. „Nekünk is támogatnunk kellene a román vállalkozókat, hogy romániai tőkénk legyen. 
Ahelyett, hogy nekünk is lennének román bankjaink, amelyek befektetnek, mindent eladunk" – érvelt Simion 
amellett, hogy Románia Magyarország példáját kellene követnie. 

Evenimentul Zilei: Surpriză. George Simion admiră Ungaria la acest capitol și crede că România trebuie să urmeze 
exemplul  
2021.február 11., Nicolae Comanescu (online) 

 
Ukrajnának biztosítania kell a nemzeti kisebbségeket megillető jogok tiszteletben tartását, és párbeszédet 

kell indítania képviselőivel – fejtette ki véleményét Várhelyi Olivér, az Európai Unió szomszédságpolitikáért és 
bővítési tárgyalásokért felelős biztosa az EU-Ukrajna Társulási Tanács brüsszeli 7. ülését követő sajtótájékoztatón. Az 
uniós biztos úgy véli, hogy az ukrán nemzeti kisebbségi törvény, amelynek kidolgozás még folyamatban van, segít 
rendezni az állami nyelvvel és oktatással kapcsolatos korábbi jogszabályok által nyitva hagyott kérdéseket. Várhelyi 
hozzátette, az Európai Unió elvárja, hogy az ukrán hatóságok szüntessék meg a nemzeti kisebbségek képviselőit érő 
fenyegetéseket. Hangsúlyozta, hogy az EU-tagállamok, beleértve Magyarország is, támogatták Ukrajnát, Budapest 
Kijevet érintő lépései pedig nem takarnak rosszindulatú szándékokat.  

Izvesztyija: В ЕС заявили об ожидании принятия закона о нацменьшинствах на Украине | Новости | 
Известия  
2021.febuár 11., Екатерина Алферова (online) 
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A legfontosabb választói csoportokat célzó költekezéssel készül Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi 
választásokra, miközben a közvélemény-kutatások szerint a most első alkalommal egyesült ellenzék szoros 
versenyben van a kormánypárttal – írta a kormányfő által az elmúlt hónapokban bejelentett, a költségvetési 
kiadásokat növelő intézkedéseket áttekintő cikkében a Reuters hírügynökség. A Reuters hozzátette: Orbán Viktoron 
jelenleg erős a nyomás, hogy nyissa újra az ország gazdaságát a koronavírus-járvány következtében elszenvedett, 
hét évnyi folyamatos növekedést megszakító súlyos visszaesést követően. A Reuters idézte a hvg.hu összegzését, 
ami szerint a tavaly elkülönített, mintegy 3600 milliárd forintos gazdaságvédelmi alap forrásainak csak nagyjából 
negyedét fordították a járvány hatásainak enyhítésére, míg az összeg nagyobbik részét a kormányfő egyéb célokra, 
így például a korábbi választásokon őt támogató határon túli magyarok támogatására irányította át. Orbán Viktor 
emellett nemrégiben mintegy 600 milliárd forintot, azaz a GDP 1 százalékát kitevő intézkedéseket jelentett be, 
köztük a nyugdíjasoknak folyósított juttatások emelését, a fiatalok személyi jövedelemadójának 2022-től való 
eltörlését és a családoknak biztosított otthonfelújítási támogatást – írta a Reuters. A kormány emellett a jelenleg a 
magyar GDP közel 5 százalékát kitevő, „nagyvonalú”, és a bizonytalan szavazók körében is a Fidesz egyik 
legnépszerűbb intézkedéscsomagjának számító családtámogatási rendszer további bővítését tervezi – tette hozzá 
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter nyilatkozatát idézve a Reuters. A Reuters hozzátette: a 25 év 
alattiak jövedelemadója eltörlésének tervét Orbán Viktor lengyel szövetségesétől, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot 
vezető Jaroslaw Kaczynskitől vette át, amivel kapcsolatban Bíró-Nagy András, a Policy Solutions elemzője kiemelte: 
a kormányzó Fidesz támogatottsága ebben a korcsoportban a leggyengébb, így logikus lépés az ő megszólításuk a 
választások előtt.  

Reuters hírügynökség: Analysis: As polls tighten, Hungary's Orban steps up pre-election spending  
2021.február 4., Gergely Szakacs (online) 

 
A Tanjug hírügynökség beszámolt arról, hogy Aleksandar Vucic szerb államfő Pásztor Istvánnal, a 

tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével tárgyalt Szabadka és a környező 
községek aktuális projektjeiről. Közösen megállapították, hogy a szerbek és a magyarok kapcsolata közös 
történelmük során sohasem volt jobb. 

A hírről a Novosti.rs is beszámolt. 
Tanjug hírügynökség: Vučić sa Pastorom: Nikad bolji odnosi Srba i Mađara  
2021.február 3. (online) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  



Nemzetpolitikai Szemle  9 

 

 
 

 

A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 
Angol nyelvű lapok 

BBC.com 

Bloomberg.com 

Breitbart.com 

CNN.com 

Financial Times 

Newsweek 

Politico.eu 

Reuters.com 

Telegraph.co.uk 

The Economist 

The Guardian 

The New York Times 

The New York Times 

International Edition 

The Observer 

The Spectator 

The Times 

The Wall Street Journal 

The Washington Post 

The Washington Times 

 

Német nyelvű lapok 

Berliner-zeitung.de 

Bild.de 

Der Spiegel 

Der Standard 

Die Presse 

Die Tageszeitung 

Die Welt 

Die Zeit 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 

Frankfurter Rundschau 

Handelsblatt 

Heute.de 

Kurier 

Neue Zürcher Zeitung 

Süddeutsche Zeitung 

Tages-Anzeiger 

Tagesschau.de 

Tagesspiegel.de

Francia nyelvű lapok 

Le Figaro 

Le Monde 

Lexpress.fr 

Libération 

Nouvelobs.com 

 

Olasz nyelvű lapok 

Corriere della Sera 

L’Osservatore Romano 

La Repubblica 

Lastampa.it 

 

Spanyol nyelvű lapok 

Abc.es 

El Mundo 

El País 

Lavanguardia.com 

 

Cseh nyelvű lapok 

Lidové noviny 

Mladá fronta Dnes 

Novinky.cz 

 

Lengyel nyelvű lapok 

Gazeta Wyborcza 

Rzeczpospolita 

Wp.pl 

Wprost 

 

Szlovák nyelvű lapok 

Hospodárske noviny 

Pravda.sk 

Sme 

 

Román nyelvű lapok 

Adevărul 

Evenimentul Zilei 

Jurnalul National 

 

Szerb nyelvű lapok 

Kurir.rs 

Novosti.rs 

Tanjug.rs 

 

Horvát nyelvű lapok 

Index.hr 

Jutarnji.hr 

Vecernji.hr 

 

Szlovén nyelvű lapok 

Delo.si 

Rtvslo.si 

Vecer.com 

 

Ukrán nyelvű lapok 

Day.kiev.ua 

KP 

Unian.ua 

Zerkalo Nedeli 

 

Orosz nyelvű lapok 

Izvesztyija 

Kommerszant 

Lenta.ru 

Ng.ru 

Rg.ru 

Ria.ru 

Vedomosztyi 

 

Izraeli lapok 

Haaretz.co.il 

Maariv 

The Jerusalem Post 

Ynet.co.il 

 


